
 

INSTRUKCJA KALIBRACJI WYŚWIETLANEJ TEMPERATURY. 

Zaleca się, aby przed  pierwszym włączeniem grzejnika ustawić go w miejscu nam wygodnym i odczekać 

około 15 min., aby sterownik zaadoptował się do temperatury pomieszczenia. Po pierwszym włączeniu 

temperatura wyświetlana może się różnić od temperatury pomieszczenia o około 1÷1.5˚C ( wzwyż ) jest to 

normalna reakcja sterownika. Po upływie ok. 30min. od włączenia i ustawienia wymaganej temperatury 

sterownik powinien stopniowo wyrównywać i wskazywać na wyświetlaczu zbliżoną do rzeczywistej 

temperaturę, taką, jaką wskazuje termometr ścienny. Jeśli zdarzy się przypadek, że wskazania 

wyświetlacza jednak znacząco odbiegają ( w górę lub w dół ) od temperatury rzeczywistej istnieje 

możliwość ręcznej kalibracji wskazań wyświetlacza. Poniżej krótka instrukcja. 

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „minus” oraz „NIGHT/ESC” przez 9s, aż do 

momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się wartość „ 0.0C „ ( patrz punkt 2 ).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Na wyświetlaczu pojawi się wartość „ 0.0C „. W tym momencie należy puścić oba przyciski tak , 

aby wartość „0.0C” pozostała na wyświetlaczu. Jeśli zniknie należy spróbować jeszcze raz ! 

 

 

 

 

 

3. Teraz w zależności od tego czy wyświetlana temperatura ma wartość większą od rzeczywistej, 

czy wartość mniejszą od rzeczywistej, przyciskiem „ minus” ustawiamy wartość o jaką chcemy 

obniżyć, a przyciskiem „plus” wartość o jaką chcemy podnieść wskazanie wyświetlacza. 

Przykład.  

Jeśli wyświetlacz wskazuje temperaturę 24˚C, a rzeczywista jest 22˚C to ustawiamy przyciskiem 

„minus” wartość „- 2.0C „ i koniecznie akceptujemy naciskając jednokrotnie przycisk 

WEEK/TURBO/OK. 

Analogicznie gdy chcemy podnieść temperaturę wyświetlaną. Wyświetlacz wskazuje np. 20˚C, a 

rzeczywista temperatura wynosi 22˚C, wtedy przyciskiem „plus” ustawiamy temperaturę „ 2.0C” 

i koniecznie akceptujemy naciskając jednokrotnie przycisk WEEK/TURBO/OK. Jeśli wszystko 

wykonamy prawidłowo to po około 15min. nastąpi wyrównanie wskazań. 

 

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie „minus” i 

„NIGHT/ESC” przez 9s. 

Wartość „0.0C” wyświetla się przez 5s. 

Jeśli w tym czasie nie wykonasz żadnej 

czynności wartość zgaśnie. 

Zwiększanie temperatury wyświetlanej Zmniejszanie temperatury wyświetlanej 


